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Acest document reprezintă un rezumat al acoperirii asigurării, informațiile precontractuale și contractuale 

complete fiind furnizate în alte documente (condițiile generale de asigurare, condiții particulare de asigurare, 

clauze speciale și/sau suplimentare, după caz). 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Se asigură răspunderea civilă profesională decurgând din activitatea de proiectare, respectiv prejudiciul 

suferit și reclamat de beneficiarul serviciilor profesionale furnizate de Asigurat, consecință directă a faptelor 

ilicite culpabile săvârșite de Asigurat sau presupușii săi. 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

Se asigură actele de neglijență, erorile, 
omisiunile manifestate în activitatea de: 

 proiectare,asistență tehnică, supravegherea 

lucrărilor de construcții, restaurări de 

monumente, peisagistică, design, 

amenașări și decorațiuni interioare, etc; 
 studiu, cercetare, planificare, consiliere în 

domeniile arhitecturii, urbanismului, 

amenajării teritoriului, construcțiilor, 

utilizării materialelor de construcție și 
tehnologiilor specifice; 

 verificare, avizare, aprobare, control și 
expertiza tehnică a proiectelor de 

arhitectură etc; 

 proiectare aeronave, nave maritime, 

fluviale, alte ambarcațiuni (inclusiv 

sisteme/echipamente aferente acestora). 

  Lipsa de performanță sau neatingerea 
parametrilor de furnizare a obiectivului 

proiectat. Costurile revizuirii sau reproiectării 

desenelor, schițelor sau planurilor. Prejudicii în 
legătură cu contracte în care Asiguratul are 

calitatea de antreprenor și/sau constructor, 

producător, furnizor. 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! evenimente produse și/sau notificate în afara 

perioadei de valabilitate; 

! nepăstrarea secretului profesional, 

confidențialității activității, daune morale, 

pierderi financiare de consecință, prejudicii în 
legătură cu încălcarea dreptului de proprietate 

intelectuală, brevete de invenții. 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României dacă nu s-a convenit altfel. 

Ce obligații am? 

 comunicarea cu exactitate a datelor relevante privind aprecierea corectă a riscului; 

 plata primei de asigurare. 

 

Când și cum plătesc? 

Primele de asigurare se pot achita integral la încheierea contractului de asigurare sau în rate, în 

numerar (pe bază de chitanță) sau prin ordin de plată în contul comunicat de Asigurator (prima rată 

se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente menționate 

în poliță). Primele de asigurare se pot achita la intermediarii in asigurari (agenti, brokeri) 
imputerniciti de Asigurator sa incaseze primele de asigurare. 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea?  

Răspunderea Asigurătorului începe la data înscrierii în poliță (condiționat de plata primei de 

asigurare) și după efectuarea inspecției de risc, după caz. Răspunderea Asigurătorului încetează in 

ziua și la ora înscrisă în poliță, în caz de daună totală, prin denunțarea unilaterală/reziliere sau forță 

majoră. 

 

 

Cum pot să ies din asigurare? 

Prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 

preaviz de 20 de zile. 

 


